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Citát devatenáctého vydání 

 
Nejvíce nám chybí ten, koho jsme měli a už nikdy mít nebudeme. 

 

http://www.obrazky-zdarma.cz/soubory/velkyobr.php?obrazek_id=68
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Vážení spoluobčané,  

rok 2021 překročil svou polovinu a jsou tu opět prázdniny. 
Přinášíme Vám půlroční shrnutí roku a nastínění věcí nových.  

Zastupitelstvo obce 

Novinky z Obecního úřadu a dění v obci 

Dotační program Královéhradeckého kraje 2021 

V lednu 2021 obec podala žádost o dotaci v rámci dotačního programu „Program obnovy 
venkova Královéhradeckého kraje“ (dále jako POV). 

Žádost o dotací se týkala dvou účelů (podprogramů), a to účelu č. 1 „Občanská vybavenost, 
veřejná prostranství a infrastruktura“ a dále účelu č. 4 „Nakládání s odpady“. 

Prvním projektem předloženým v žádosti POV se týkal rekonstrukce chodníků v obci 
Hřibojedy, které obec Hřibojedy převzala od Královéhradeckého kraje (darovací smlouva o 
převodu vlastnictví pozemků s chodníky v obci Hřibojedy z dubna 2019). K projektu je 
zpracována projektová dokumentace a projekt nese název „Oprava havarijního stavu 
komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy“.  

S ohledem na rozpočtové náklady ve výši 1 686 341,10 Kč požádala obec Hřibojedy o dotaci 
ve výši 843 000,00 Kč při vlastním spolufinancování z rozpočtu obce ve výši 843 341,10 Kč. 

Druhým projektem žádosti POV bylo pořízení popelnic pro třídění a svoz dvou druhů odpadu 
– plastů a papíru, který dnes probíhá na sběrných místech v Hřibojedech (pod rybníkem a u 
budovy Obecního úřadu Hřibojedy), v Malých Hřibojedech a na Hvězdě. Rozpočtové náklady 
tohoto projektu měly byly odhadovány ve výši 170 000,00 Kč a obec Hřibojedy požádala o 
dotaci ve výši 85 000,00 Kč při tejném spolufinancování obcí, tj. částkou 85 000,00 Kč. 

V obou podaných žádostech obec Hřibojedy uspěla a na oba projekty tak budou podpořeny 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje dotací ve výši 603 000,00 Kč, a to na opravy chodníků 
částkou ve výši poskytnuté dotace 547 850,00 Kč a pro třídění odpadů ve výše poskytnuté 
dotace 55 150,00 Kč.  

S podanou a schválenou krajskou dotací souvisí i termín realizace obou projektů, který je 
nastavený do listopadu 2022. 

Dále byla podána žádost o tzv. individuální dotaci na projekt „Oprava havarijního stavu 
komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy“, který měl zohlednit převzetí 
chodníků, které jsou dnes v majetku obce Hřibojedy a naše obec je převzala v tomto stavu od 
Královéhradeckého kraje před 2 lety. Dotace byla také schválená a do rozpočtu obce přinese 
na spolufinancování opravy chodníků částku 200 tis. Kč. 
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Na projekt „Oprava havarijního stavu komunikace pro pěší podél komunikací v obci 
Hřibojedy“, tedy rekonstrukci chodníků v naší obci, získala obec Hřibojedy od 
Královéhradeckého kraje dotace v celkové výši 747 850,00 Kč (POV a tzv. individuální dotaci). 

Oprava chodníků v obci Hřibojedy 2021-2022 

Příprava projektu a jeho budoucí realizace započala v roce 2018 zaměřením a přípravou 
dokumentace k přechodu vlastnictví pozemků z Královéhradeckého kraje na obec Hřibojedy. 
V dubnu 2019 chodníky s pozemky přešly do vlastnictví obce Hřibojedy na základě darovací 
smlouvy mezi obcí Hřibojedy (schválené Zastupitelstvem obce Hřibojedy) a 
Královéhradeckým krajem (schválené Radou kraje a Zastupitelstvem Královéhradeckého 
kraje). 

Následným výběrovým řízením byl vybrán projektant ke zpracování studie, prováděcího 
projektu, technických zpráv, výkresů a rozpočtu, společnost INGPLAN s.r.o., 552 24 Velká 
Jesenice 1, IČ: 63217031, která má také ateliér v Jaroměři na ulici Husova 112. 

Tato prováděcí dokumentace byla projednána na odboru územního plánování a výstavby a 
odboru dopravy MÚ ve Dvoře Králové nad Labem se stanoviskem, že oprava chodníků se 
stávající se z výměny dlaždic za zámkovou dlažbu včetně bezpečnostních prvků pro nevidomé, 
výměna obrubníků, oprava nájezdů a lokální oprava štěrkového podloží nevyžaduje stavební 
řízení ani ohlášení. Chodníky budou mít novou betonovou zámkovou dlažbou, nové silničními 
nebo zahradní obrubníky a po dokončení budou chodníky splňovat požadavky 
bezbariérového uspořádání, kdy signální a varovné pásy bude tvořit červená zámková dlažba 
s výraznými reliéfními výstupky. Při rekonstrukci a opravě podloží nedojde ke změně 
směrového nebo výškového řešení a ani ke změně jeho šíře. 

Vzhledem k tomu, že stávající chodníky jsou v nevyhovujícím stavu z důvodu dlouhodobé 
zanedbání údržby a uživatelé leckdy volí chůzi po přilehlé silnici, považuje obec Hřibojedy 
projekt jako prioritu obce číslo jedna (naléhavost řešení) a jsou již v rozpočtu obce alokovány 
finanční zdroje na spoluúčast financování.  

V letošním roce je připraveno výběrové řízení malého rozsahu na zhotovitele, které bude 
vyhlášeno po kontrole projektu a položek rozpočtu spol. INGPLAN s.r.o. a minulý měsíc byla 
již učiněna poptávka po stavebních kapacitách v regionu. Výběrové řízení bude vypsáno 
koncem července nebo v průběhu srpna 2021 tak, aby realizace byla dokončena nejdéle do 
září 2022. 

Změna systému třídění odpadu v obci Hřibojedy 2021- pořízení popelnic na 
tříděný odpad o objemu 120 litrů 

Na základě získané dotace z Královéhradeckého kraje a nové nabídky od společnosti Marius 
Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové pro naší obec, která prostřednictvím 
provozovny v Rychnovku u Jaroměře zajišťuje svoz komunálního netříděného i tříděného 
odpadu v našem regionu, tedy i z naší obce,    
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Cílem změny je umožnit třídění i ukládání papíru a plastu v každé domácnost bez ohledu na 
její využití k trvalému nebo rekreačnímu pobytu. Obec vychází z pozitivních zkušeností jiných 
obcí, kde při pečlivém třídění odpadů dochází k nižším nákladům na svoz z obcí. Svoz z obcí 
probíhá na základě objemu, kde v kontejnerech o objemu 1 000 litrů nedokáží lidé tento 
odpad správně rovnat (ani nakloněním přes okraj kontejneru to leckdy není možné). Bohužel 
někteří se ani neobtěžují např. papírkovou krabici rozřezat a vyskládat, při vývozu se tak 
v objemu počítá nejen odpad, ale i „vzduch“. Protože recyklační dotace za třídění (zpětně do 
rozpočtu obcí) se snižuje, v loňském roce byl dokonce byl nulový, tak třídění odpadu se stává 
finančně náročnou kapitolou rozpočtu obce, čím více se třídí, tím více to je nákladné, což 
považujeme za špatnou enviromentální politiku státu a ukládání netříděného odpadu by se 
mělo výrazně zdražit s následnou podporou třídění. 

Nyní je obcí Hřibojedy vyhlášeno výběrové/poptávkové řízení na nákup modrých (na papír) a 
žlutých (na plast) popelnic (120 l) do každé domácnosti. Ze všech 4 sběrných míst (pod 
rybníkem a u budovy Obecního úřadu v Hřibojedech, na zastávce v Malých Hřibojedech a na 
Hvězdě u hasičárny) zmizí velké kontejnery (1100 l) na plasty a papíry. Na těchto sběrných 
místech zůstane jeden kontejner na sklo v Hřibojedech pod rybníkem a tři kontejnery na kov 
- Hřibojedy pod rybníkem, Malé Hřibojedy u kapličky a Hvězda u hasičské zbrojnice. Bude tím 
i omezeno navážení plastu nebo papíru do kontejnerů z domácností, které nejsou 
z Hřibojedech a obec Hřibojedy dnes „draze“ hradí vývoz tohoto tříděného odpadu. Úspora 
se projeví v rozpočtu obce, zejména před plánovanými investicemi – chodníky (2021-2022) a 
rozšíření vodovodní sítě k Braunovu Betlému s novými ATS, úpravnou vody a vodojemu. 

Svoz papíru a plastu bude probíhat obdobně, jako svoz netříděného odpadu, tj. od 
nemovitostí v obci. Zastupitelstvo předpokládá, že změnu uvítají zejména starší spoluobčané, 
kteří tak nebudou muset s tříděným odpadem docházet až na sběrné místo, ale v době svozu 
jen vyvezou popelnici před branku. Realizaci a změnu předpokládáme na podzim 2021. 
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Dotační program Péče o krajinu 2020 

V roce 2020 jsme získali dotaci ve vší 100 % (249 tis. Kč) na realizaci 
projektu „Výsadba nelesní zeleně“ dle podmínek stanovených 
dotačním programem Agentury pro ochranu přírody a krajiny (dále 
jako AOPK) a Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 
100 10 Praha 10 - „Programu péče o krajinu – Podprogramu pro 
zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí“. 
Výsledkem je ozelenění a výsadba stromořadí na dvou erozních 
pásech v lokalitě pod Hřibojedským vrchem, vlevo od asfaltové cesty 
od křížku na Hřibojedský vrch. 

Obec Hřibojedy v letošním roce podala opět žádost o dotaci, která je ve výši 100 % 
uznatelných nákladů na základě projektů dvou lokalit schválených Zastupitelstvem obce a 
vypracovaného starostou obce Milošem Dohnálkem. Začátkem července přišlo rozhodnutí 
z Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí o poskytnutí dotace 
100 % celého rozpočtu ve výši 248 300,00 Kč. Nová výsadba se bude týkat pozemků na 
Hvězdě (od Voňků směrem k Nouzovské cestě) na pozemku p. č. 406 k.ú. Hvězda, kde 
prochází náš lokální biokoridor a výsadbou bude doplněný o 50 kusů tradičních nebo 
krajových odrůd ovocných stromků - jabloní, višní, třešní, hrušeň a slivoní, vše jako 
rozvětvené polokmeny.  Druhá výsadba se týká pozemku p. č.  501 v k. ú. Hvězda, kde od 
silnice z Hvězdy do obce Dubenec podél asfaltové cesty k Panence Marii bude provedena 
liniová výsadba 38 ks lípy malolisté, někdy nazývané srdčité (Tilia cordata), o výšce přes 2 m 
s obvodem kmínku 8 - 10 cm a úseku od Panenky Marie k oplocení domku pana Kleina, kde 
bude oboustranně vysázeno 50 ks ovocných tradičních stromků – jabloní, višní, třešní, hrušeň 
a slivoní, vše jako rozvětvené polokmeny. 

Výsadba bude provedena dle klimatických podmínek v měsíci říjnu 2021. 

 

 

 

 

 

 

Polyfunkční komunitní centrum obce Hřibojedy 

Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o tuto dotaci na rekonstrukci budovy Obecního 
úřadu, která byla vyhlášena Ministerstvem pro místní rozvoj. Obec žádost podala, byla přijata 
jako úplná i v termínu, ale pro velký převis žádostí obec skončila pod čarou a dotaci nezískala.  
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Vodovod 

Největší připravovanou investiční akcí v obci Hřibojedy je dostavba vodovodu v obci. 
Odhadovaná cena výstavby je 20 mil. Kč bez DPH, podstatnou část by měla pokrýt 
připravovaná dotace z EU ve výši 90 %. Při splnění indikátorů (ukazatelů) dotace na 
projektovou dokumentaci je podmínkou i současnou garancí získání dotace na výstavbu 
pokračování v realizaci, tj. aby projekt 
s dotací 90 % ze Státního fondu životního 
prostředí „neskončil v šuplíku obce“.  Akce je 
připravovaná jako dvoufázová a v současné 
době je ve stádiu odevzdání projektové 
dokumentace projektantem Ing. Lubomírem 
Mackem, CSc., MBA (autorizovaný inženýr 
pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 
0005423) společnosti Aquion, s.r.o., Osadní 
12a, 170 00 Praha 7, pro sloučené územní řízení a stavební povolení. 

Příprava projektové dokumentace se podle harmonogramu opozdila, jednak z důvodu 
podpisu dotační smlouvy (dotace 90 %) ze Státního fondu životního prostředí (schválení 
dotace SFŽP v prosinci 2020, podpis ze strany Ministerstva životního prostředí až v dubnu 
2021), a dále z důvodu geologických a statických i dynamických zkoušek pro umístění 
nadzemního vodojemu a anténní věže, protože Hřibojedský vrch se nachází v seizmické 
oblasti č. 3 https://www.dlubal.com/cs/oblasti-zatizeni-snehem-vetrem-a-zemetresenim/.  

Rozpočet projektové přípravy 

• náklady 1 127 115,00 Kč 

• dotace 1 014 403,50 (90 %) 

Harmonogram přípravy projektové dokumentace  

I. Zahájení činnosti na provádění a zpracovávání dokumentace pro vydání společného 
povolení (DUR + DSP) a zároveň zahájení související inženýrské činnosti nezbytné k 
vydání pravomocného společného povolení včetně podání úplné žádosti o vydání 
společného povolení na místně a věčně příslušný vodoprávní úřad. Splněno. 

II. Dokončení činnosti na provádění a zpracovávání dokumentace pro vydání společného 
povolení (DUR + DSP) a předání řádně vyhotovené dokumentace pro vydání 
společného povolení na místně a věčně příslušný vodoprávní úřad. Do 15.07.2021*. 

III. Zajištění inženýrské činnosti nezbytné k vydání pravomocného společného povolení, 
zahrnující zejména podání úplné žádosti o vydání společného povolení na místě 
příslušný vodoprávní úřad, zastupování objednatele před dotčenými orgány veřejné 
správy v rámci souvisejících správních řízení, vydání rozhodnutí o společném 
povolení a nabytí právní moci tohoto společného povolení. Do 15.09.2021* 

IV. Dokončení činnosti na provádění a zpracovávání projektové dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) a předání řádně vyhotovené projektové dokumentace pro 
provádění stavby (DPS). Do 16. 10 2021. 

https://www.dlubal.com/cs/oblasti-zatizeni-snehem-vetrem-a-zemetresenim/
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V. Ukončení realizace projektu dotace (výzvy 3/2020) - ukončená fáze přípravy projektů 
v rozsahu: 

• stavební dokumentace pro provedení stavby, 

• vydané pravomocné stavební povolení za účelem úspěšného podání žádosti o 
podporu, 

• ukončené výběrové řízení na dodavatele stavby, 

• uzavřené smlouvy o dílo na realizaci stavby. 
do 31.01.2022 

pozn. * návrh změny termínu před podpisem dodatku ke smlouvě a harmonogramu 

Výsledek hydrogeologického posudku náhradního zdroje vody vodovodu Hřibojedy (obecní 
vrt pod rybníkem hl. 30 m) je příznivý. Při zkoušce bylo za 14 dnů odebráno 739,6 m3 vody, 
kdy došlo k mírnému poklesu hladin (nikoliv ale úplnému úbytku vody ve studních) v okruhu 
měřených 150 m. Největší obavy jsme měly u studny rodiny Černých a Vašátkových (mají 
jeden pramen). Toto množství by odpovídalo cca 17 750 m3 za rok. Doporučený odběr bez 
vlivu na okolní zdroje je (viz. zpráva) 9 750 m3 za rok, tj. asi 26,7 m3 za den, při „tabulkové“ 
spotřebě 120 l/osoba/den to je zásobování cca 222 obyvatel. Považujeme tak výsledek za 
velmi dobrý. 

Hlavní objekty projektu 

➢ ATS Hřibojedy 1 (1. fáze realizace stavby) 

Výstavba nové AT-stanice Hřibojedy 1 na louce pod obecním úřadem vedle zemědělského 
střediska Karsit Agro a.s. Stávající AT-stanice Hřibojedy 1 (vlastník obec Litíč) je nevhodně 
umístěná těsně vedle silnice, dochází k jejímu zaplavování vodou z komunikace, poškozování 
posypovou solí a mechanizací při zimní údržbě. Vzhledem k těmto skutečnostem a vzhledem 
k její nedostatečné velikosti pro potřebné armaturní dovystrojení je navrženo přemístění ATS 
na vhodnější místo do stávající vodoměrné šachty na blízkém obecním pozemku pod hřištěm 
u obecního úřadu s nadzemní stavbou. 
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Objekt bude řešen jako zděná případně monolitická stavba se sedlovou střechou, základ bude 
tvořen prefabrikovanou ŽB jímkou. V suterénu bude prostor pro armatury tlakové stanice. V 
1.NP bude místnost pro techniku obsluhy. ATS Hřibojedy 1 bude napojena na rozvody nízkého 
napětí ze stávající přípojky ke stávající ATS. Napojení na komunikaci bude provedeno z 
válcovaného štěrku. 

➢ Záložní zdroj vody a úpravna vody (1. fáze realizace stavby) 

Výstavba nové úpravny vody a tlakové stanice u trafostanice pod rybníkem v Hřibojedech. 
Bude tím vyřešen i stávající problém s hraničně nízkým tlakem ve výše položených objektech 
a čerpání vody ze zdroje do vodojemu.  

Nová ATS bude umístěná v centru obce vedle stávajícího vrtu, který bude po rekonstrukci 
vrtu zařazen do systému jako další zdroj. Celý objekt bude tvořen zdrojem vody s úpravnou, 
akumulační nádrží 2 x 25 m3 s tlakovou stanicí. Objekt bude napojen na elektrické rozvody 
nízkého napětí. Z úpravny bude provedeno výpustní potrubí PVC DN 200 zaústěné do 
Hřibojedského potoka. Mezi komunikací a stavbou úpravny bude zpevněná plocha z 
válcovaného štěrku. Celý objekt bude oplocen. 
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➢ Vodojem s anténní věží, prodloužení řadu A3 (2. fáze realizace stavby) 

Jedná se o výstavbu nového nadzemního vodojemu, která významně přispěje k větší 
zabezpečenosti dodávky vody pro obce Hřibojedy, Litíč a Libotov. Dodávka vody pro obce 
Hřibojedy, Litíč a Libotov je zcela závislá na dodávce elektrické energie (systém posilovacích 
čerpacích stanic) a nemá žádnou akumulaci. Vzhledem k častým výpadkům dodávky 
elektrické energie (ať už plánovaným, nebo havarijním) a s tím spojeným omezením nebo 
přerušením dodávky pitné vody do domácností v některých obcích nebo v celé lokalitě, je 
navrženo vybudovat nad obcí Hřibojedy nadzemní vodojem (celkový objem 120 m3), do 
kterého bude voda čerpána prostřednictvím nové ATS z úpravny vody v centru obce 
Hřibojedy nebo přímo z ATS Hřibojedy s dálkovým ovládání technického zázemí a 
bezdrátových komunikačních systémů z anténní věže vedle vodojemu. 

Vodojem je tvořen válcovou monolitickou ŽB konstrukcí výšky 14,1 m s anténní věží výšky 
38,4 m. Kolem vodojemu bude vytvořena manipulační plocha z válcovaného štěrku, část 
plochy bude oplocena, část bude sloužit jako manipulační parkoviště pro obsluhu a údržbu 
vodojemu. Vypouštění vodojemu bude umožněno výpustním potrubím ukončeným na 
dotčeném lesním pozemku. Při odstávce dodávky elektrické energie nebo odstávce 
dodávky vody z obce Velichovky bude možné z vodojemu zásobovat nejen obec Hřibojedy 
(vč. Malých Hřibojed a Hvězdy), ale i obce Litíč a Libotov (vzhledem k výšce bez lokality 
Malý Libotov). Lokalita pro nový vodojem je součástí územního plánu obce Hřibojedy. 

Stavba technického a komunikačního zázemí vodojemu s osvětlením v OP letiště Dvůr Králové 
nad Labem včetně schodiště se zajištěním vstupu k technickému zázemí vodojemu (hlavní 
stavby vodojemu) a dále pochozí plošiny ve výšce 33,0 m umožňuje smíšený provoz na 
základě stavebně technického řešení a platné legislativy pro provoz plošiny ve výšce 33,0 jako 
vyhlídkové plošiny pro veřejnost a se zabezpečeným vstupem k technickému zařízení 
(antény, osvětlení) přes zabezpečený žebřík prostoru výlučně sloužícího k provozu vodojemu 
nad touto plošinou. Zabezpečení bude zajištěno kamerovým systémem a alarmem 
s napojením na PCO.  
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➢ Vodovod - řad A3-2 k RD u parkoviště Braunova Betléma (2. fáze realizace stavby) 

Rozšíření vodovodní sítě od konce vodovodní sítě u Peterových směrem k Braunovu Betlému. 
V této části obce je několik trvale obydlených objektů a jeden rekreační s téměř celoročním 
pobytem. Ve starých studnách není dostatečné množství vody, bude třeba k nim prodloužit 
vodovodní řad z lokality Na Kopci.  

Nový vodovodní řad bude tvořen novým potrubím PE DN 63 v délce 1057 m mezi vodojemem 
na Hřibojedském vrchu a koncovými objekty u Braunova Betléma. 

Nová ochranná pásma letiště Dvůr Králové nad Labem - Žireč 

Úřad pro civilní letectví jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví prostřednictvím Opatření obecné povahy dne 1. 
března 2021 zřídil (upravil stávající) ochranná pásma letiště Dvůr Králové nad Labem. 
Ochranné pásmo (kuželové) se týká také obce Hřibojedy, tj. výstavby budov, anténních prvků, 
sloupů, výsadby solitérních vysokých stromů apod.  

Opatření obecné povahy nabylo účinnost patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky 
(§ 173 odst. 1 správního řádu). 

Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy zanikají předchozí ochranná pásma 
zřízená kolem letiště podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví nebo dle právní 
úpravy účinné do 1. 1. 2010. 
 
Specifikace ochranných pásem letiště: 
1. pásmo se zákazem staveb 
2. pásmo s výškovým omezením staveb - vzletového a přibližovacího prostoru, vnitřní 
vodorovné plochy, kuželové plochy a přechodových ploch 
3. OP proti nebezpečným a klamavým světlům 
4. OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN 
5. OP ornitologická, tzv. vnitřní ornitologické ochranné pásmo 
 
Obce Hřibojedy se týká ochranné pásmo s výškovým omezením staveb. 

V prostoru ochranných pásem s výškovým omezením staveb, konkrétně v ochranných 
pásmech přibližovacích prostorů a v ochranných pásmech přechodových ploch, nesmí nové 
stavby (objekty) přesahovat dále definovaná ochranná pásma s výjimkou, že jsou stíněny 
stávající stavbou (objektem) resp. terénem, který ochranná pásma již narušuje. 

Ostatní ochranná pásma s výškovým omezením staveb, konkrétně ochranné pásmo vnitřní 
vodorovné plochy, kuželové plochy a vnější vodorovné plochy mohou být narušeny stavbami 
(objekty), i když nejsou stíněny stávající stavbou (objektem) resp. terénem ochranná pásma 
již narušujícím, avšak pouze za předpokladu, že ÚCL na základě letecko-provozního posouzení 
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shledá, že překážka neomezí nebo neohrozí letový provoz. Takováto překážka musí být 
označena překážkovým značením dle požadavků leteckého předpisu L14. 

V ochranném pásmu s výškovým omezením není dovoleno zřizovat takové stavby nebo 
zařízení, nebo vysazovat porosty a umísťovat předměty, které by přesahovaly výšku určenou 
překážkovými rovinami ochranných pásem. 
 
Ochranné pásmo vnitřní vodorovné plochy 

Toto pásmo se nachází v obci Hřibojedy oblasti vymezené přibližně od poldru v Hřibojedech 
a lesní cesty, tzv. „panelky“, severním směrem. Týká se tak severních částí obce pod 
Hřibojedským vrchem a u Braunova Betlému. Plocha je vymezena kruhovými oblouky se 
středy nad průsečíky osy RWY, resp. SPP s kratšími stranami OP provozních ploch letiště, o 
poloměrech 2000 m a jejich společnými tečnami a má výšku 45 m nad průměrnou 
nadmořskou výškou provozních ploch letiště, leží tedy ve výšce 326,00 m n. m. 

Ochranné pásmo kuželové plochy 

Toto pásmo se týká části obce severně od pobočky Česká pošta s.p. severně až k předchozímu 
pásmu kuželové plochy. Plocha stoupající od kraje OP vnitřní vodorovné plochy ve sklonu 
1:20 (5 %) až do dosažení výšky 35 m nad vnitřní vodorovnou plochou, leží tedy ve výšce 
361,00 m n. m. 

Ochranné pásmo přechodové plochy 

Plocha stoupající od krajů OP provozní plochy letiště a od krajů OP přibližovacích prostorů až 
do výšky OP vnitřní vodorovné plochy, případně OP kuželové plochy ve sklonu 1:5 (20 %), 
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Domovní ČOV 

Postupně jsou na obec doručovány projekty na výstavbu domovních čistíren odpadních vod 
s doložkou nabytí právní moci. 
Poplatky (spoluúčast stavebníků na projektové dokumentaci) jsou hrazené do rozpočtu obce. 
Spoluobčané tak budou moci již letos stavět a postupně žádat o investiční příspěvek (obecní 
dotace), pokud plánují dokončení ČOV v příštím roce. Podané žádosti o investiční příspěvek 
do září 2021 bude součástí rozpočtu na příští rok 2022, pokud nepožádali v roce 2020 na rok 
2021. Pro uznání příspěvku (dotaci obce) bude nutné předložit kolaudační rozhodnutí. 

Údržba zeleně v obci 

Letošní rok je poměrně bohatý na srážky a v teplém počasí se daří růstu vegetací, které nejsou 
vždy žádoucí. Děkujeme spoluobčanům, že své pozemky udržují v takovém stavu, aby 
vegetace neobtěžovala vlastníky sousedních pozemků (prorůstáním plevele, vysemeněním 
plevelů, zastiňováním keřů a stromů, …). 

Legislativa České republiky zakládá právní rámec práv a povinností také v oblasti údržby 
zeleně, jak se má nebo nesmí vlastník pozemku chovat a jak by měl pozemek vypadat. 
➢ Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
➢ Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. 
➢ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
➢ Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
➢ Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon. 
➢ Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
➢ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
➢ Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. 
➢ Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
➢ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

§ 1013 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

Vlastník nebo uživatel pozemku současně udržováním čistoty a pořádku se podílí na vzhledu 
obce a omezuje tzv. rušivé vlivy ze sousedních pozemků Cílem je zaručení pokojného a 
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nerušeného obvyklého užívání pozemku zakázat vlastníkům nemovitostí obtěžovat své 
sousedy nad míru přiměřenou poměrům v dané lokalitě (např. prorůstáním trávy, keřů nebo 
větví ze stromů na cizí pozemek. § 58 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, umožňuje obci 
uložit pokutu až do výše 100.000 Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, 
která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled 
obce, za použití zákona § 47b, odst.1 č. 200/1990 Sb., o přestupcích, kdy přestupku se dopustí 
ten, kdo neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší 
vzhled obce. Za přestupek fyzické osobě může obec uložit pokutu až do výše 10 000 Kč. 

§ 3 odst. 1 písmeno a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 

Zákon o rostlinolékařské péči ukládá vlastníkům pozemků povinnost zjišťovat a omezovat 
výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k 
poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat Seznam těchto 
škodlivých organismů na rostlinolékařském portálu Ministerstva zemědělství ČR. Na likvidaci 
lze používat jen tzv. povolené prostředky, tj. přípravky, prostředky a zařízení, a to způsobem, 
který nepoškozuje okolní porost, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí. Povolené 
přípravky, prostředky a zařízení naleznete v registru přípravků na ochranu rostlin na 
internetových stránkách Ministerstva zemědělství. Těm, kteří si neplní své povinnosti 
udržovat pozemky, které vlastní, případně užívají, lze uložit pokutu do výše 30 000 Kč, 
právnické osobě až do výše 500 000 Kč. 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

Zákon určuje povinnosti péče při zajištění zemědělského půdního fondu, mj. hospodařit na 
pozemcích takovým způsobem, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné 
vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, 
nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a 
chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav.  
 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

Obec je odpovědná za péči a bezpečnost na obecní místní nebo účelové komunikaci též v 
rovině obecné (generální) občanskoprávní prevenční povinnosti. Obec jako vlastník pozemků 
přilehlých pozemků ke komunikacím je povinna konat tak, aby nedocházelo k nebezpečným 
situacím pro jejich uživatele, např. se jedná o rozhledové vzdálenosti v nepřehledných 
úsecích (zatáčky, křižovatky silnic a místních komunikací, křížení s účelovými komunikacemi, 
rozhledové vzdálenosti v místě výjezdu na komunikace apod.). 

§ 59 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona 

Vlastníkům vodních děl (např. rybníky, potoky, protipovodňové poldry) jsou povinni 
dodržovat podmínky a povinnosti, mj. provozní řád a schválený manipulační řád. Musí 
udržovat vodní dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, 
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majetku a jiných chráněných zájmů, odstraňovat náletové dřeviny a jinou zeleň z hrází i 
zařízení sloužících k ochraně před povodněmi. 

Údržba zeleně na pozemcích ve vlastnictví obce Hřibojedy a veřejných prostranstvích 

Obhlídku všech zelených ploch provádí pověření členové zastupitelstva (dříve si tuto činnost 
zajišťoval bývalý starosta a místostarosta Jaroslav Voňka starší). Protože část údržby 
vykonává na základě usnesení zastupitelstva a Smlouvy o dílo z r. 2010 (za obec starosta obce 
p. Jaroslav Voňka) firma s obchodními podíly současného starosty obce, pan Miloš Dohnálek 
tuto práci nezadává, ale tuto činnost při údržbě travnatých ploch řeší pověření zastupitelé. 
Jelikož zastupitelstvo plánuje větší investice, jako je např. opravy chodníků, prodloužení 
vodovodního řádu a budování vodojemu, je cílem obce Hřibojedy omezit zbytné výdaje.  

Omezení výdajů se týká také nezbytné   údržbu zeleně, které byly v minulých letech opravdu 
vysoké a narůstají s velkými plochami cest a protierozních opatření po pozemkových 
úpravách. Sekat nebo mulčovat se proto bude i nadále 1x max. 2x do roka a na pozemcích 
bude vyšší travní porost podél cest, tak jak tomu je běžné i u krajských silnic nebo v 
sousedních obcích. V případě plevele na obecních pozemcích, který hrozí vysemeněním a 
zaplevelením sousedních pozemků, nebo omezuje výhled u cesty nebo silnice, bude tento 
odstraňován průběžně. 

V případě zjištění „zaplevelení“ obecních pozemků prosím kontaktujte osoby určené pro 
obhlídku, kontrolu a zadávání pokynů k údržbě ploch:  
➢ Vlasta Machačová, místostarostka, Hřibojedy a Malé Hřibojedy, tel. 604 907 157 
➢ Libor Machač, člen zastupitelstva, Hřibojedy a Malé Hřibojedy, tel.604 442 170 
➢ Jaroslav Voňka, člen zastupitelstva, Hvězda, tel. 603 339 083 

Nevolejte tak prosím ani panu Zdeňkovi Černému (jako zaměstnanec dostává pokyny 
k údržbě od obce), paní Renatě Dlouhé (vzkaz by předala pověřeným zastupitelům) nebo 
panu Milošovi Dohnálkovi (starosta obce tuto činnost přenesl na základě souhlasu 
zastupitelstva a na pověřené zastupitele). 
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Braunův Betlém 

V měsíci červnu proběhla 2 týdenní restaurátorská údržba v Braunově Betlému ve spolupráci 
Národního památkového ústavu a obce Hřibojedy. Vlastnictví národní kulturní památky je 
rozděleno mezi stát (NPÚ-správa Hospital Kuks) - vlastník největší části areálu, obec Hřibojedy 
- vlastník J.Garina a město Dvůr Králové nad. Lab.- vlastník ovečky a kašny v aleji 7 fontán. 

Práce prováděla Fakulta restaurování University Pardubice v čele s doc. Mgr. art. Jakubem 
Ďoubalem, Ph.D. a jeho studenty v rámci studentské praxe. Studenti měli ubytování i stravu 
v Hospitalu Kuks (zajistil Národní památkový ústav) a každodenní dopravu zajišťovala obec 
Hřibojedy svým mikrobusem na své náklady, tímto děkujeme řidičům Luďkovi Heřmanovi a 
Jardovi Voňkovi. Náklady na materiál se dělily mezi oba subjekty dle rozsahu údržby. 

Restaurátorská údržba je velmi šetrná, probíhá částečně mokrým procesem (párou) a 
jemným mechanickým odstraňování mechů i dalších nečistot měkkými dřevěnými klínky i 
ručními kartáči nebo zubními kartáčky s různou tvrdostí. Při odstraňování je také aplikován 
speciální lihový roztok k lokálnímu rozpouštění některých nečistot. Samotná práce je 
poměrně zdlouhavá a postupuje se centimetr po centimetru.  

Samotný kontrolní den proběhl ve středu 23.06.2021 (z uvedeného data jsou i fotky) za účasti 
- za fakultu UPCE doc. Jakub Ďoubal, Ph.D., za vlastníka Národní památkový ústav - Bc. Libor 
Švec, Mgr. Petr Skalický (GŘ Praha), Bc. Jiří Svoboda (ÚzP Sychrov), za Královéhradecký kraj 
se účastnila z odboru památkové péče Krajského úřadu Mgr. Jolana Dioszegi, za vlastníka 
obec Hřibojedy Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. – starosta obce. 



16 
 

SDH Hřibojedy 

SDH Hřibojedy opět jede na Mistrovství ČR v požárním útoku.  

V letošním roce postupové soutěže získaly úplně novou podobu. Poprvé vznikly oddělené 
postupové soutěže pro požární útok, 100 m s překážkami a výstupu na cvičnou věž. 

S družstvem žen SDH Hřibojedy jsme se v sobotu 26.6. zúčastnily krajského kola v požárním 
útoku v Hradci Králové.  

Po příjezdu jsme byly seznámeny s erárními stroji a poté se již mohlo jít na věc. První pokus 
jsme zapsaly čas 29:97. V druhém pokusu se vše nepovedlo tak, jak by mělo. Věděly jsme, že 
čas z prvního pokusu již nevylepšíme, a proto jsme pokus ukončily předčasně.  

Čas z prvního pokusu nám stačil na druhé místo, které pro nás znamená postup na republiku, 
neboť z každého kraje postupují tři družstva. Společně s námi tedy postoupilo družstvo žen 
SDH Slatiny a SDH Velichovky.  

Mistrovství ČR v požárním útoku nás čeká 8. 8. 2021 v Hradci Králové.  

Na závěr bychom rády poděkovaly Honzovi Pištovi z SDH Rožnov, který nám předává cenné 
rady a také za možnost využívat jejich sportovní hřiště. 

Složení tymu: Monika Šmídová - SDH Hostinné, Eliška Tschöpová, Daniela Tschöpová, 
Gabriela Tschöpová, Natalie Jaklová, Anna Vodehnalová, Lenka Vodehnalová - SDH Hřibojedy 

Autor článku: Lenka Vodehnalová  
 

 
 

Mistrovství České republiky dobrovolných hasičů v požárním sportu – aktuální informace: 

https://sport.dh.cz/index.php/pozarni-sport/mcr-v-pozarnim-sportu/mcr-v-ps-2021/466-
mcr-v-pozarnim-sportu-2021-aktualni-informace 

https://sport.dh.cz/index.php/pozarni-sport/mcr-v-pozarnim-sportu/mcr-v-ps-2021/466-mcr-v-pozarnim-sportu-2021-aktualni-informace
https://sport.dh.cz/index.php/pozarni-sport/mcr-v-pozarnim-sportu/mcr-v-ps-2021/466-mcr-v-pozarnim-sportu-2021-aktualni-informace


17 
 

Informace pro občany 

Topenáři nabízejí své služby v obci Hřibojedy 
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Hackeři útočí 

Obrátil se na nás vrchní inspektor Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje 
se žádostí o zveřejnění informací k podvodům prostřednictvím telefonních hovorů, emailů či 
SMS, kterých bohužel postupem času přibývá, neboť podvodníci jsou velmi sofistikovaní. 
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20. Svatoanenské zahradní slavnosti v Žirči 

Přijměte prosím srdečný pozdrav z Domova sv. Josefa s pozvánkou na jubilejní 20. 
Svatoanenské zahradní slavnosti. 20 let trvání našeho zařízení pro nemocné roztroušenou 
sklerózou mozkomíšní se musí řádně oslavit. 

Ty se uskuteční v sobotu 24. 7. 2021 od 10. hodiny v Žirči u Dvora Králové nad Labem.  

Čeká na Vás bohatý kulturní program na 4 scénách, komentované prohlídky Domova a 
bylinkové zahrady, řemeslný jarmark regionálních výrobců a mnoho dalšího. Novinkou 
slavností je Prezentace řemesel od středověku po 19. století, možnost vyzkoušet si jízdu na 
retrokole, barokní módní přehlídka a další aktivity. 

 
 
VSTUPNÉ 

Výtěžek ze vstupného putuje na dofinancování terapeutické péče v Domově sv. Josefa, jde 
pomoc k větší soběstačnosti lidem s roztroušenou sklerózou. 
➢ plné: 190 Kč  
➢ snížené: 80 Kč 
➢ rodinné (2 dospělí + max. 5 dětí do 15 let): 450 Kč 
➢ ZTP (vč. doprovodu): zdarma 

TIP pro Vás: Založte si trvalý příkaz = pomozte více nemocným. 

č.ú.: 9999666/0300 v.s.: 7337 
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Blahopřejeme našim oslavencům… 

Posíláme přáníčko – lásku, štěstí, zdravíčko 

Leť sluníčko zlatým světlem, s láskou pohlaď zemi teplem. 
Pohlaď toho, kdo dnes slaví, a popřej mu hodně zdraví. 
Pošimrej ho za nás na líčko ať dnes září jako sluníčko. 

Že je o rok starší, komu pak to vadí, vždyť ho máme stále rádi. 
 
březen   paní Květa Romášková 

    paní Věra Vašátková 

    pan Jiří Meloun 

    paní Lída Krušinová 

duben   paní Naďa Staňková 

    pan Václav Runštuk 

    paní Marie Linhartová  

květen   paní Ivana Peterová 
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Pro mlsné jazýčky… 

Rybíz neboli meruzalka je oblíbené bobulové ovoce, které pěstujeme téměř na každé 
zahrádce. Známý je rybíz červený, bílý nebo černý, nově se objevuje také růžový, který je 
nejsladší. Hodí k přímému jídlu, zamražení na zimní ovocné koláče, nebo na marmeládu. 

Je výborný i do tvarohových krémů na palačinky a lívanečky, do sladkých nákypů z těstovin, 
rýže, ovesných vloček nebo krupice i do žemlovky s tvarohem. 

Které jsou ty nejoblíbenější pokrmy z rybízu? 

Rybízový sirup 

✓ 3 kg rybízu 
✓ 3,5 kg cukru 
✓ 10-15 g kyseliny citronové 
✓ kuchyňský teploměr 

 
Rybíz odstopkujeme, umyjeme, nadrtíme vidličkou a ponoříme do vody ve velké nádobě. 
Necháme uležet do druhého dne. 

Procedíme přes plátýnko nebo gázu a vymačkáme. 

Změříme množství vyceděné šťávy. 

Zahřejeme na 70 °C a přidáme na litr šťávy 1,7 kg cukru a 3-10 g kyseliny citrónové. 

Zahřejeme na zhruba 85 °C, zamícháme, sesbíráme pěnu. 

Ihned plníme do lahví, ty položíme na bok a necháme vychladnout. 

Sirup přidáváme do vody nebo sycené vody k přípravě lahodného osvěžujícího nápoje. 
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Rybízový koláč 

Suroviny 
✓ 250 g polohrubé mouky 
✓ hrnek nebo dva rybízu 
✓ 160 g cukru krupice 
✓ 1 balíček prášku do pečiva 
✓ 3 vejce 
✓ 120 g másla 
✓ 220 ml mléka 

Na drobenku 
✓ 80 g cukru 
✓ 80 g hrubé mouky 
✓ 80 g másla 

 
Postup 

Mouku, prášek do pečiva a cukr smícháme. 

Přidáme rozpuštěné máslo, vejce a mléko a dobře promícháme. 

Těsto nalijeme do vymazané a vysypané pečící formy. 

Povrch těsta poklademe rybízem. 

Z másla, hrubé mouky a cukru užmolíme drobenku a posypeme jí povrch koláče. 

 Pečeme ve vyhřáté troubě při 175 ºC asi 30-40 minut. 
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Zabavme i děti…. 


